
Цялостен научен метод за връзката 
между тяло и мозък

Прилага се при стрес и учебни блокажи 
/трудности в ученето:  четене, писане, 

математика/
 

Включва:
Разпознаване на учебните блокажи.
Коригирането им чрез разширена и 

кратка програма.
Упражняване и поддържане на баланс 

между тялото и мозъка.

Информационна дипляна по проект 
„Кинезиология за деца – интегративен и 

рехабилитационен метод за социална подкрепа 
на деца с проблемна социална адаптация и 

трудности в ученето.”
Финансиран от Община Варна

Дирекция ”Социални дейности и 
здравно развитие” - 2012

Фондация “Децата на бъдещето”

Фондация “Децата на бъдещето” е 
център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца.

Извършва:
Консултация с родители и рехабилитация на 

деца -  групови и ндивидуални.
Консултанска дейност от специалисти /лекар, 

педагог и психолог/ по кинезиология за деца в две 
направления:

1. Възпитателна кинезиология /превантивна и 
рехабилитационна/ за ранното детство – пробуж-
дане и развитие на потенциалните възможности 
и адаптиране към света; развитие на сензорика, 
движения и моторика.

2. Образователна кинезиология при учебни 
блокажи и трудна социална адаптация.

Центърът работи с деца от 0 до 8 години с 
трудна социална адаптация и когнитивно пове-
денчески затруднения.

Фондация “Децата на бъдещето” 
 Лиценз за социални услуги за деца № 0722 от 

09 май 2012г. от Агенцията за закрила на детето.
Удостоверение за регистрация № 613-01 

за предоставяне на социални услуги от Агенцията 
за социално подпомагане.

Варна 9004, ул. “П. Евтимий” 42, Вх. А, ет. 1, ап.1
тел.: 052 63 79 97, 0888 432 880

office@childrenofthefuture-bg.org
http://childrenofthefuture-bg.org

С какво можем да Ви бъдем полезни в 
Център „Децата на бъдещето”?

- Да установим характера, разпознаване и 
степента на учебният блокаж и демонстрира-
ното проблемно поведение.
- Да запознаем родителите с методите и под-
ходите на кинезиологията за деца за преодоля-
ване на учебните блокажи и стрес.
- Да дадем насоки и съвети за работа у дома.
- Обучение на  учители от подготвителните гру-
пи и начално училище в прилагането на раз-
ширана и кратка програма от образователната 
кинезиология.
- Включване на децата в групова клубна дей-
ност.

Екип по проекта:
Д-р Христо Христов  

лекар, холистични практики.
Мая Христова 

 педагог, възпитателна и 
образователна кинезиология.

Павлина Иванова 
психолог и педагогически консултант

Мария Георгиева 
психолог, 

когнитивно- поведенчески консултант
Ива Василева 

психолог, семеен медиатор
Юлия Милчева – треньор 

Добринка Иванова – треньор

Партньори по проекта:
ОДЗ №1 „Маргаритка”

СОУ „Васил Друмев”



При стресова ситуация възможностите на ми-
словната дейност се влошават или блокират, пре-
късват се информационни връзки в мозъчните 
структури, които се определят като учебни блокажи.

При психически процеси, учене и поведенчес-
ки репертоар следствие на нарушен енергиен ба-
ланс в тялото. 

• Стрес и дистрес от различен характер
• Здравни:  Синдром на повишена нервно-

рефлекторна възбудимост /СПНРВ/, минимална 
мозъчна дисфункция/ММД/, перинатална енце-
фалопатия /ПЕП/, сензорно-интегративни дис-
функции /СИД/ и др., водещи до трудности при 
възприемане и обработка на информацията.

• Социални:
- в семейна среда при пропуски и грешки на 

сензорното и моторно възпитание от ранното дет-
ство и липса на двигателни навици;

- в училището с натиска за по-висок успех, обез-
движване и неотговоряща образователна система 
на потребностите на новите поколения деца /ле-
воръки, нетърпящи авторитети и т.н./;

- околна среда с много дразнители, компютри 
и телевизия.

1. Видими проявления като смущения при 
четене, писане или смятане.

2. Скрити проавления на блокажите при уче-
не: невнимателно и замечтано поведение при 
подготовка на уроците или в часовете. Реакции 
на досада и агресия. Поведение на страх от кон-
тролни и изпитване при което тялото отговаря с 
неразположение. Тромави или швръкливи /не-
спокойни/, бързи и неточни.

• За разпознаване на учебните блокажи.
• За коригирането и премахването  им. 
• За упражняване и поддържане на баланс 

между тялото и мозъка.

Двигателни упражнения и тяхното въздействие.
Енергийни упражнения и тяхното въздействие.
Масажи и релаксиращи упражнения.
Поведенчески тренинг и НЛП /нервно-ли                              
нгвистично програмиране/

при деца с обучителни трудности, проблеми с 
концентрацията, трудности при писане, 

четене, математика и 
трудна социална адаптация


